TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO. A UTILIZAÇÃO
DESTE SITE DEPENDE DA SUA ACEITAÇÃO, SEM QUAISQUER RESERVAS, CONDIÇÕES OU
MODIFICAÇÕES.

1. OBJECTO E CONSIDERAÇÕES GERAIS
1.1. Os presentes termos e condições de utilização (“Termos de Utilização”) definem as
regras de acesso e utilização do sítio web (doravante designado apenas por “site” ou
“website”) do Pergás.
1.2. O PERGÁS – Armazenamento de Gás, A.C.E., com sede na Rua de Almeiriga, Freguesia
de Perafita, Concelho de Matosinhos, Pessoa Colectiva nº 513486984, matriculada sob o
mesmo número na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, reserva-se o direito de
alterar, aditar ou suprimir, na totalidade ou em parte, os Termos de Utilização, produzindo
efeitos, tais alterações ou aditamentos, logo após a sua divulgação no site do Pergás.
1.3. O site do Pergás não se destina a dar a conhecer nem as actividades nem os projectos
desenvolvidos pelo Pergás, porque o mesmo não realiza a directa comercialização de bens
ou produtos.
1.4. Numa primeira fase, que é esta, o Pergás pretende apenas que o seu site se enquadre
no âmbito da prestação de informações sobre a identificação, os contactos e a localização
do Pergás, A.C.E., bem como na divulgação de algumas informações sobre “Prevenção de
Acidentes Graves Que Envolvam Substâncias Perigosas” e da sua “Política de Prevenção de
Acidentes Graves”.

2. DIREITOS DE AUTOR E DIREITOS CONEXOS
2.1. O site do Pergás é propriedade do Pergás, A.C.E..
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2.2. O seu conteúdo, marcas, logótipos, imagens, fotografias, vídeos, software e outros
elementos apresentados ou disponibilizados, encontram-se protegidos pela lei Portuguesa,
ao abrigo do Código do Direito de Autor e Direitos Conexos, do Código da Propriedade
Industrial e demais legislação aplicável, e também por tratados internacionais, copyrights
ou marcas registadas.
2.3. O Utilizador não poderá copiar, reproduzir, publicar, importar, utilizar ou explorar, por
qualquer forma, directa ou indirectamente, quaisquer elementos disponibilizados no site do
Pergás, sem a prévia autorização escrita do Pergás ou do terceiro titular dos respectivos
direitos.
2.4. Todos os direitos que não se encontrem aqui concedidos são direitos reservados.

3. UTILIZAÇÃO
3.1. A navegação neste site é feita anonimamente, excepto se o Utilizador preencher os seus
dados pessoais, para assim obter qualquer eventual informação que pretenda sobre o
Pergás, A.C.E..
3.2. Como condição da utilização do site do Pergás, o Utilizador obriga-se a respeitar os
direitos do Pergás e de terceiros, fazendo uma correcta, responsável e adequada utilização
das funcionalidades e conteúdos disponibilizados no site do Pergás.
3.3. O Utilizador compromete-se ainda a não introduzir no site do Pergás qualquer ficheiro,
informação ou modificação que possa prejudicar o normal funcionamento do mesmo.
3.4. O Pergás reserva-se o direito de, a qualquer momento, tomar todas as providências
necessárias, incluindo restrições ou limitações de acesso, para assegurar a integridade e
segurança do site do Pergás, para evitar perdas, má utilização ou alteração dos conteúdos
ali disponibilizados.

2/5

4. TRATAMENTO, TRANSMISSÃO E PROTECÇÃO DE DADOS
4.1. Por informação pessoal deve entender-se qualquer informação que possa ser usada
para identificar uma pessoa singular (v. g. o nome, endereço de e-mail, data de nascimento,
profissão).
4.2. O Pergás trata os dados pessoais dos Utilizadores respeitando a legislação aplicável, em
especial o Regulamento Geral sobre Protecção de Dados, aprovado pelo Regulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016 (doravante
designado por “RGPD”).
4.3. Nesse sentido, e para assegurar o cumprimento das obrigações legais decorrentes do
RGPD e demais legislação sobre protecção de dados pessoais, o Pergás adoptou diversas
medidas de segurança, de carácter técnico e organizativo, visando proteger os dados
pessoais que lhe sejam disponibilizados, contra a difusão, perda, uso indevido, alteração de
tratamento ou acesso não autorizado, e bem assim, contra qualquer outra eventual forma
de tratamento ilícito.
4.4. Dada a sua actividade e escopo, resulta que o Pergás não tem clientes directos que
possam fornecer-lhe dados pessoais e, como tal, não se encontra sujeito a efectuar qualquer
recolha desse tipo, não tratando, consequentemente, de dados de clientes individuais.
4.5. Ao Utilizador que consultar o site do Pergás, que nele se proponha apresentar qualquer
questão e que, nessa conformidade, preencha o seu nome e o seu endereço de correio
electrónico, o Pergás assume não utilizar, não divulgar nem permitir o acesso aos dados do
mesmo, embora este aceite, desde logo, e dê a sua esclarecida autorização, para um
eventual tratamento dos dados pessoais por si fornecidos em termos que vierem a ser
definidos e divulgados pelo Pergás.
4.6. Quando e se o Pergás tiver recolhido dados pessoais no seu site, ao Utilizador será
garantido o acesso, rectificação, alteração, portabilidade, eliminação, o direito ao
esquecimento e à limitação de tratamento, bem como à oposição, mediante pedido escrito,
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a enviar por correio electrónico, para o endereço para esse efeito disponibilizado pelo
Pergás: geral@pergas.pt.
4.7. Qualquer informação adicional relativa à protecção da privacidade de dados pessoais
poderá ser obtida junto da entidade supervisora, ou seja, da CNPD - Comissão de Protecção
de Dados - Rua de São Bento n.º 148-3º - 1200-821 LISBOA - Telefone.: (+351) 213928400 Fax: (+351) 213976832 - E-mail: geral@cnpd.pt, ou de entidade reguladora que a venha a
substituir.

5. RESPONSABILIDADE E GARANTIAS
5.1. O Pergás envidará os melhores esforços para minimizar os inconvenientes causados por
erros ou falhas técnicas. No entanto, não lhe é possível garantir a não interrupção ou a não
perturbação do acesso ao site do Pergás, na medida em que determinadas informações ou
outros conteúdos podem ter sido criados ou desenvolvidos em ficheiros ou formatos que
não estão isentos de erros.
5.2. O Pergás não poderá ser responsabilizado, directa ou indirectamente, por quaisquer
danos resultantes de utilização indevida ou pela impossibilidade de utilização do site do
Pergás.
5.3. Nenhuma entidade externa ao Pergás tem acesso ou poderá consultar os dados
pessoais de quem acede ao seu site.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS, LEI APLICÁVEL E REGULAÇÃO DE LITÍGIOS
6.1. Na eventualidade de alguma das disposições dos Termos de Utilização vir a ser
declarada nula, ineficaz ou vir mesmo a ser anulada, tal não afectará a validade ou eficácia
do restante conteúdo, que se manterá plenamente em vigor devendo, por isso e na sua
amplitude, ser respeitado e cumprido.
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6.2. Os Termos de Utilização regem-se pela legislação vigente no ordenamento jurídico
português.
6.3. Para a resolução de quaisquer litígios, designadamente relativos à interpretação e
aplicação dos Termos de Utilização, bem como aos actos praticados ao abrigo dos mesmos,
que não sejam solucionados por acordo entre as Partes, é atribuída competência exclusiva
ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.
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